zpravodaj obce Velké Albrechtice
březen, duben
2014
Úvodník / Blanka Drastichová
Jaro už začíná vonět……
Určitě už jste si milí spoluobčané všimli,
že se nám za okny dělá krásně. Přestože
letos zima nebyla nijak krutá, už je pryč a
sluníčko začíná hřát den co den mnohem
více. Když po mnoha měsících zimy konečně
přijde jaro, raduje se celá příroda. Člověk,
třebaže si to většinou přímo neuvědomuje,
je také částí přírody. Slunce nás zase
hřeje na tváři, slyšíme cvrlikání ptáků a
cítíme vůně květin. Starosti už nejsou tak
nepřekonatelné a zimní deprese se
rozplynou jako podzimní mlhy. Tak si toho
jara pojďme pěkně užít……

„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však
tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“
Hans Christian Andersen

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané.
Zdá se, že zima letos asi už skončila, a tak mnozí z nás už provádí
jarní úklid. Toto počasí však není nejlepší pro zemědělce a sadaře,
dojde určitě k rozmnožení škůdců a bude nutné více se věnovat
ošetření porostů. Teplé počasí však
přineslo i úspory nákladů na
vytápění
a
zimní
údržbě
komunikací.
Uspořené
peníze
využijeme jinde, např. při opravách
komunikací.
S jarním úklidem by měli pomoci
zaměstnanci, pro které chceme
zřídit čtyři místa v rámci veřejně
prospěšných prací. Loni se to
osvědčilo. Zatím ještě neznáme
podmínky, ale začít pracovat by
mohli od dubna, tedy dříve jak loni.
Úklidem se téměř celou zimu
zabývá i náš zaměstnanec Josef Pavelek. Vysbíral spadané větve a
vyřezal nálety na obecních pozemcích a
má připraveny hromady materiálu. Co
s tím? Běžně se to spalovalo, někdy
s problémy, protože se třeba změnil
tlak vzduchu či směr větru a někdo si
stěžoval. Vždy ale vznikalo nebezpečí
požáru a bylo třeba kontrolovat ohniště
i hodiny po vyhasnutí. Od letoška
nebudeme už takový materiál spalovat,
ale drtit a vzniklou štěpku použijeme
pod vysazené keře a stromy. Obec už
vlastní drtič odpadu, který bude sloužit
i vám. Podle prvních zkušeností má stroj
dostatečný výkon a zvládne větve až do

9 cm. Pokud máte zájem o využití štěpkovače na vaší zahradě, můžete
již na OÚ žádat o jeho zapůjčení. Stačí telefonicky nebo e-mailem.
Dohodneme si termín, ve kterém přijede náš zaměstnanec se
štěpkovačem. Doporučujeme mít připraveného nějakého pomocníka, ať
jde práce rychleji a stroj neběží naprázdno. Zaplatíte za to cenu za
spotřebované PHM. Vzniklá štěpka se po důkladném vysušení dá využít
k topení, čerstvá pak k mulčování nebo do kompostu. Kompostéry vám
dodáme v průběhu března. Nejdříve s vámi uzavřeme smlouvu o
výpůjčce a poté dovezeme na dohodnuté místo kompostér, který vám
pomůžeme sestavit. Vaším závazkem bude jen používat kompostér po
dobu 5 let, bezplatně, a během té doby tento obecní majetek nezničit
a nezcizit. Vzniklý kompost jistě využijete zpět na svých zahrádkách.
Nákup štěpkovače a kompostérů je dotován z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a
odstraňování starých ekologických zátěží (FS).

S jarem začneme realizovat také výsadby ÚSES kolem melioračního
potoka. Zhotovitel firma Dvořák, lesy, sady, zahrady s.r.o. z Ostravy –
Petřkovic by měl zahájit práce 3.3.2014 a dokončit do 28.11.2014. Za
pár let tam bude na 4,4 ha krásný trvalý porost dřevin a keřů, který
zlepší vzhled krajiny, zajistí kryt zvěři a bude působit jako protierozní
opatření. Projekt je dotován z Operačního programu Životní prostředí,
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).
Ti z vás, kterým končí předplacená desetiletá doba pronájmu
hrobního místa na místním hřbitově, jsou v této době zváni k uzavření
smlouvy o nájmu hrobního místa na místním hřbitově a zaplacení nájmu.
Všichni se také dotazují na zvýšené nájemné, protože dosud se platilo
na 10 let 400 Kč za hrob, resp. 800 Kč za dvojhrob. Obec jako
provozovatel a správce hřbitova je podle platné právní úpravy povinna
mít uzavřeny smlouvy se všemi, komu pronajímá pozemek hřbitova
k umístění hrobu za úplatu. A také musí stanovit výši nájemného, která
se skládá z ceny nájemného za plochu a z reálných nákladů na obcí
poskytované služby na hřbitově. Tato cena byla naposled měněna

v roce 2000. Rada obce rozhodla, že celková cena pronájmu bude od
tohoto roku 45,- Kč/m2 ročně. To zahrnuje 7 Kč/m2 za pozemek a 38
Kč/m2 za služby. Za dvojhrob to průměrně vyjde na 2400 Kč na 10 let,
což je přepočteně 20 Kč měsíčně. Do služeb jsou započteny náklady
zejména na údržbu hřbitova, odvoz odpadů a vodné. Není účtováno
veřejné osvětlení a další činnosti, které zajišťujeme. Smlouva se
uzavírá na 10 let, ale v případě nového pohřbení na tzv. tlecí dobu,
která je pro náš hřbitov stanovena na 25 let. Děkuji za pochopení.
V zájmu obce je už řadu let získat do majetku obce pozemky kolem
Kulova rybníka a část areálu bývalého mechanizačního střediska. Zde
by se pak měla realizovat veřejná zeleň. Ještě přednostnějším zájmem
obce je zde zajistit všem zemědělcům přístup ze silnice přes obec na
pozemky v jižní části obce, protože toto nebylo řešeno pozemkovou
úpravou. K tomu se ideálně dá využít cesta přes mechan. středisko
Sugal kolem rybníka. Žádost o převod některých pozemků jsme podali
ještě na PF ČR do Nového Jičína, ale byla stále odmítána s odkazem na
privatizační projekt pro Sugal. Nástupníkem Sugalu je ZD Bílovec agro
a jistě jste si všimli, že všech pět areálů bývalého Sugalu na území
obce je nabízeno k prodeji. Vedení ZD obci nabídlo, že za určitých
podmínek se nároku z privatizačního projektu vzdá a obci by se tak
otevřela cesta k tomuto majetku. ZD Bílovec má ovšem zájem prodat
nemovitosti se ziskem, to je pochopitelné, o nějakém bezúplatném
převodu nelze uvažovat. Obec však nemá volné finanční prostředky na
nákup nemovitostí za navrženou cenu, proto jsme se zatím nedohodli.
Je to paradox – obec nemá peníze proto, že zemědělci - předchůdci ZD
- dluží daně, ale v tomto se ZD k nástupnictví nehlásí. Proběhlo několik
jednání mezi obcí a ZD, ale stále nevíme, na čem vlastně jsme, je to
škoda. V současné době je totiž vypsána zřejmě poslední výzva na
dotace z evropských fondů na přípravu nevyužívaných areálů pro nové
využití. Abychom mohli o dotaci žádat, musí obec být vlastníkem
zapsaným v katastru nemovitostí, jenže čas do uzávěrky se neúprosně
krátí. Nevím, jak to vidíte vy, ale určitě je lepší převzít nevyužívaný
areál blízko centra obce a vyřešit tím nejméně dva problémy najednou,
než čekat co se tam bude dít a dívat se jak se stavby pomalu rozpadají
a hyzdí obec. Otázkou je jen jaká cena je ještě přijatelná.

Ke dni 8.2.2014 ukončila pracovní poměr s obcí paní Jana Patyková,
která odešla do předčasného starobního důchodu. Děkuji jí za práci
odvedenou pro obec a přeji, aby si důchodu užívala dlouhá léta a při
pevném zdraví. Na její místo byla přijata paní Jozefa Horklová.
Bohužel nebylo možné uspokojit všechny zájemkyně, kterých se
přihlásilo sedm.
Za pár dnů nastanou našim žákům týdenní jarní prázdniny. Na
lyžování ani jiné zimní sporty to moc nevypadá, spíš na kolo. Pokud
budete mít zájem, k dispozici je i Sokolovna a sportovní areál. Všem
přeji, abyste prázdniny prožili v pohodě a odpočali si.
Obec nabízí občanům prodej palivového dříví v samovýrobě. Nabídka
není velká a zájemci se mohou přihlásit na OÚ Velké Albrechtice. Ceny
jsou stejné jako v minulých letech, podmínkou je provést kácení do
konce března včetně úklidu veškeré dřevní hmoty. Zájemci budou
uspokojeni v pořadí, jak se přihlásili.
Zastupitelstvo obce se sejde ke svému 15. zasedání v pondělí 10.
března 2014 v 17.00 hodin. Program jednání bude včas zveřejněn.
Hlavními body budou projednání žádostí o dotace z rozpočtu obce
spolkům na činnost, případně na projekty a žádosti o prodej pozemků
z majetku obce.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing.Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 6.1.2014 schválila:
- Zadání prováděcího projektu pro zadání veřejné zakázky na
nástavbu a stavební úpravy budovy OÚ.
- Odložení projektu nové tělocvičny na dobu, kdy budou známy
dotace z EU fondů pro nové plánovací období.
- Uzavření smlouvy o dílo na údržbu GIS obce s DIGIS spol. s r.o.
- Přípravu žádosti o dotaci na kanalizaci pravý břeh z rozpočtu
MSK, program Drobné vodohospodářské akce 2014, o výši podílu
obce rozhodne rada 13.1.2014.
RADA OBCE dne 6.1.2014 vzala na vědomí:
- Změny v tabulkách měsíčních odměn členů zastupitelstva podle
NV č.37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2014.

- Jednání insolvenčního soudu (konkurs Sugal) dne 15.1.2014.
- Výroční zprávu ZŠ a MŠ Velké Albrechtice za šk. rok 2012/2013.
RADA OBCE dne 13.1.2014 schválila:
- Podání žádosti o dotaci na kanalizaci pravý břeh z rozpočtu MSK,
program Drobné VH akce 2014, podíl obce 45 % nákladů.
RADA OBCE dne 20.1.2014 schválila:
- Zařazení opravy MK od silnice k č.p.105 do návrhu rozpočtu na
příští rok.
RADA OBCE dne 20.1.2014 vzala na vědomí:
- Žádost manželů Ledvinkových o opravu MK k č.p.105.
- Informaci o vyjádření SÚS MSK a DI Policie ČR k záměru osazení
dynamických zpomalovacích semaforů u MŠ a u ZŠ.
- Stav řízení o povolení stavby domu pro seniory.
- Plánované provedení vojenského mapování na území obce.
- Další reklamaci na opravu silnice před ZŠ.
- Stav přípravy opakovaného zadávacího řízení na POLDR.
RADA OBCE dne 20.1.2014 uložila:
Starostovi pozvat na příští jednání ředitele ZD Bílovec agro.
RADA OBCE dne 3.2.2014 schválila:
- Výši stravné při služebních cestách zaměstnanců obce 67 Kč (512 hod), 105 Kč (12-18 hod) a 160 Kč (nad 18 hod).
- Znění Smlouvy o nájmu hrobního místa vč. ceny za hrobní místo.
RADA OBCE dne 3.2.2014 vzala na vědomí:
- Znovu se otvírá projekt vysokorychlostní trati, stanovisko obce
bude projednáno na 15. zasedání ZO.
RADA OBCE dne 17.2.2014 schválila:
- Podání žádosti o zkrácení vázací doby podmínek dotace
poskytnuté na výstavbu bytů nad MŠ z doby neurčité na 30 let.
- Podání žádosti o dotaci na zřízení 4 míst veřejně prospěšných
prací na úklid v obci od dubna 2014.
RADA OBCE dne 17.2.2014 vzala na vědomí:
- Na zveřejněnou nabídku pozemků v majetku obce k pronájmu
zemědělcům nebyla podána žádná žádost o uzavření smlouvy.
RADA OBCE dne 17.2.2014 uložila:
Starostovi prověřit stav cesty za oplocením skladů SSHR Opavan.

Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka
Zdravíme ze školy a pro zpříjemnění čtení začínáme příspěvky našich
nadaných a šikovných dětí.
Zima - Sabina Kremzerová (4. ročník)
Zima, zima, zimička,
nikde žádná kytička.
Mrzne mi má ručička,
je mi zima na líčka.
A když venku padá sníh,
vyrážíme na saních.
Brusle, boby, lyže, saně,
hupneme si rychle na ně!

Zimu máme moc, moc rádi
a všichni jsme kamarádi.
Sněhuláčí žena hledá muže,
kdopak z nás ji v tom pomůže?
Postavíme sněhuláka,
ten si na ni zahuláká!

Černý pes - Adélka Šikulová (2. ročník)
Jak se jmenuje černý pes?
Ví to celá ves.
Jmenuje se Čert
a to není žert.
A co dál?
Celý den si hrál.
Pak celou noc spal
a krásný sen se mu zdál.
Princezna Fialka - Tomáš Šafránek (2. ročník)
Za devatero horami a devatero řekami žila královna s králem. Už hodně
dlouho spolu čekali na čápa. Ale čáp pořád neletěl, a tak se jednoho
krásného dne rozhodli, že navštíví skřítka. Skřítek jim poručil, ať jdou
klidně domů a čekají do půlnoci. Odbila půlnoc a v záhonku fialek
zaplakalo malé děvčátko. Nikdo nic nevěděl, našla ho až služebná
královny. Ani vteřinku nezaváhala, vzala malou dívenku do náruče a
rychle utíkala za svou královnou. Královna něžně přivinula dcerušku
v náručí a řekla: „Dáme jí jméno Fialka, když jsme ji ve fialkách našli!“

Král přistoupil blíže a pronesl: „Celá maminka!“ Královna pak přikázala
služebné, aby dcerku vykoupala, nakrmila a uložila ji ke spánku do
kolébky. Ráno král vstal a přikázal svému rádci: „Pověz trubačům, ať
vytroubí narození Fialky!“ Čas ubíhal, Fialka rostla, blížily se osmnácté
narozeniny. Královna chtěla na její počest uspořádat veliký bál. Ten
den se jí však zdál sen. Viděla malého skřeta, který říkal: „Už brzy
přijdu pro princeznu Fialku.“ Královna se probudila: „Už za týden, už za
týden!!!“Když ráno vstala, spěchala vše povědět králi, který dal
princeznu střežit. Za týden se konal veliký bál. Princezna měla na sobě
hezké fialové šaty. Všichni tančili a tu se otevřely dveře a v nich stál
skřet. Řekl: „Nastala tvá chvíle, Fialko.“ Fialka utíkala k rodičům.
Skřítek pokračoval: „Ty asi nevíš, o co se jedná. Tvoji rodiče tě upsali
vlastní krví na tento papír.“ Skřet uchopil Fialku za ruku a vmžiku byl
pryč. Zavřel ji k drakovi do dračí jeskyně. Král poručil trubačům, ať
vytroubí do celého světa a všech zemí, že se hledá princezna Fialka.
Za necelý týden přijel do království princ Rudolf. Šel za králem a
královnou a pověděl jim, že chce princeznu Fialku hledat. „Jestli jí
půjdeš hledat,“ řekl král, „ dám ti na cestu koně a psa“.
Princ ráno vyjel, zanedlouho dojel až k dračí jeskyni, zavázal koně ke
stromu a šel do jeskyně, kde uviděl draka. Vytáhl meč a bojoval tak
dlouho, dokud drak nepadl k zemi. S princeznou pak nasedl na koně a
jeli spolu do hradu. Tam se už chystala veselka. Když uslyšeli zprávu o
vysvobození Fialky, všichni se radovali, zpívali a tančili. A tak se princ
Rudolf oženil s princeznou Fialkou.
Zápis budoucích školáčků do 1.třídy
V letošním roce se uskutečnil ve čtvrtek 6. února. Tradičně mu
předcházela návštěva předškoláků ve vyučování u současných prvňáků a
Předzápisová schůzka v mateřské škole, na které paní vedoucí učitelka
Zdeňka Šatavová a ředitelka Karla Sekaninová podaly maminkám
důležité informace o podmínkách a průběhu zapsání do první třídy,
připravenosti dětí do školy, odkladech školní docházky. V den zápisu
osm nových školáčků přivítala „zvířátka“ se svými básničkami a paní
učitelky, které na ně čekaly u stolečků, a po společné písničce vybalily
nachystané úkoly k pohádce na tabuli, k českému jazyku, matematice a

kreslení. Budoucí prvňáčci byli hezky připraveni a úkoly zvládali beze
strachu, přestože to neměli vůbec snadné - po celou dobu je totiž
nepřetržitě sledovali všudypřítomní rodiče. Plnili úkoly, odpovídali na
dotazy, zdvořile se chovali. Za splněnou práci dostali barevný obrázek,
velkou růžovou jedničku s hvězdičkou, krásnou magnetku Berušku,
pamětní list, omalovánky s úkoly na doma, čaj a dobrotu.
Nakonec si s rodiči prohlédli celou školu. Přijatým dětem držíme
pěstičky a přejeme velkou chuť do učení, samé jedničky a hodné paní
učitelky, rodičům radost, potěšení i notnou dávku trpělivosti při
společné domácí přípravě do psaní, čtení a počítání.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Letošní zvláštní zima nás nesvírá tak, jako v loňském roce, kdy byly
v únoru mrazy až do mínus 20 stupňů. Proto trenéři mužstva mužů
zavedli čtvrteční tréninky v sokolovně a odpolední sobotní běhání,
které mají zvýšit fyzický výkon. Účast na trénincích v sokolovně je
průměrná, běhat se klukům moc nechce. Pokud se týče případných
posil, tak jsme byli na jednání v Bílovci a získali nově Stanislava Horáka
a potvrdili hráče jako Luboše Lindovského a Filipa Meleckého na
hostování a Filipa Nebora na přestup. Jednání se Studénkou jsou zatím
neúspěšná, protože i Studénce odchází hráči do jiných týmů. Výbor se
ale nevzdává a bude hledat posily i nadále. Co nás však do budoucna
straší je to, že nám po sezóně budou končit někteří žáci a nastane
nedostatek žáků, popřípadě dorostenců, pokud bychom je chtěli
založit. V této situaci nejsme sami, trápí se tím i jiné oddíly. Nabízí se
zde možnost slučovat žákovské nebo dorostenecké kategorie
s okolními týmy
za předem domluvených a
podepsaných podmínek. Vše však naráží na zájem dětí
jezdit trénovat a hrát někde jinde, nebo přivést
okolní děti do Albrechtic. Zde mají nezastupitelnou
roli rodiče, kteří by byli ochotni děti vozit na tréninky
či zápasy, třeba do jiných obcí v okolí. Zima je také
období, kdy se provádějí opravy, třeba sekačky nebo

úpravy či doplnění zařízení v areálu. Jako reakce na požadavky
veřejnosti byly z rozpočtu obce dovybaveny venkovní toalety. Chci
věřit tomu, že nové doplňky vydrží a nebudou po první veřejné akci
zničené či odcizené.

Turnaj v Badmintonu /Miroslava Hruzíková
V sobotu 28. 12. 2013 se v místní sokolovně uskutečnil turnaj
smíšených dvojic v badmintonu. Turnaje se zúčastnilo 15 párů,
rozlosovaných do dvou skupin, které dle dosažených výsledků následně
bojovaly o konečné umístění. K vidění byl bojovný badminton a na všech
soutěžících byla znát touha po vítězství. Akce se podle ohlasu líbila a
všichni už se těší na další turnaje.
Pořadí medailistů:
1. Jiří HRUZIK
+ Pavlína ŠOSTÁKOVÁ
2. Radim KOŘENÝ
+ Zuzana ŠKROBÁKOVÁ
3. Miroslav CHUDJÁK
+ Míša KOŠÁRKOVÁ

Rozhovor/Marie Dlabalová
Splnit si svůj sen…
Setkali jsme se, když synovi opravoval motorku. Slovo dalo slovo a já
jsem se dověděla spoustu zajímavých věcí. Až mi zabylo líto nechat si
je jen pro sebe. Určitě by mohly zaujmout nejen pány kluky od deseti
do osmdesáti let, ale i ženy, které řidičský průkaz nevlastní, ale
vyprávění ze zákulisí závodu jako je Rallye Paříž Dakar si ujít
nenechají. V dnešním rozhovoru vám představuji Petra Almášiho (37
let), bydlí ve Veselí u Oder a pracuje ve firmě Lucco ve Velkých
Albrechticích, ve volných chvílích pomáhá v motoservisu v Bílovci.
Co vás více láká, auta
nebo motorky?
Obojí asi stejně.

A co bylo dříve?

No přece motocykly.
To mi bylo takových
deset let a už jsem
jezdil po vesnici na
Pionýru. Až potom,
když už jsem měl
řidičák,
tak
můj
první vůz byl Škoda
Spartak.

Zůstaňme prozatím ještě u těch motorek. Když už jste toho rozumu
pobral více než desetiletý kluk, tak to už pak byly motorky jako vášeň?

Samozřejmě, také jako práce a zaměstnání. Pomalu jsem do světa
motocyklů pronikal, až jsem si otevřel dílnu a motorky jsem opravoval,
asi pět let.

Jak jste věděl, jak kterou motorku opravit? Nebyly tenkrát náhradní
díly, ani znalosti o strojích cizích značek?

To je sice pravda, ale ve finále pracuje všechno stejně. Jsem vyučený
automechanik, v té motorce je také nějaký motor, kola… takže ono to
funguje všechno na stejném principu. A co se neví, tak se tak dlouho
hloubá, zkouší, až se na to pak přijde. Jenom to chce pevné nervy a
vydržet.

A stalo se, že jste si s něčím opravdu nevěděl rady?

I to se stává, ale jsou známí, kamarádi, v dnešní době i internet.

Také si někdo stěžoval, že jste něco udělal špatně?

S lidmi je všeobecně složitá práce, stává se, že se něco někomu nelíbí,
ale já na svoji práci dávám záruku. Takže by to neměl být pro někoho
problém. Ale každý zákazník je jiný, už jsem zažil i nepříjemné chvilky
a hloupé řeči, no ale život jde dál.

I přesto se vás zeptám, jaké máte renomé tady v okolí?

Myslím, že dobré. Staří zákazníci se vracejí, ti noví přivedou zase
další, takže o práci není nouze a klientela je obrovská.

A je to klientela jen tady z okolí, anebo k vám zavítal i někdo z daleka?

Jezdí z Oder, Hranic, Ostravy nebo někteří jen projíždějí a mají
problémy, takže zavítají do našeho servisu. Také k nám jezdil jeden
„čechoněmec“, byl velice spokojen, jak s cenou, tak kvalitou práce.

Jakou motorku máte teď?

Několik. Starou Yamahu z roku 1980, nejvíce mám veteránů, Jawy,
Čezety, Babety…Ty veterány mám rozděleny na několik kategorií,
některé jezdí denně, některé jen občas. Vyjedu si a kochám se. Nejen
v okolí Veselí, ale jezdím také na rallye, závody do vrchu apod.

A všichni tam obdivují ty nablýskané motorky a vy máte radost.
To mám a občas si i zajedu nějaký ten závod.

A jsme u toho závodu nej, nej, u Rallye Paříž – Dakar.

Už je to jen Rallye Dakar. Kvůli nepokojům v Somálsku, střelbám a
krádežím se do Dakaru nejezdí, je jiná trasa, která vede přes jižní
Ameriku. Letos byl start v Argentině, jelo se přes Bolívii, cíl byl
v Chile.

Ale tam už jste nebyl.

Já jsem tento závod jel v roce 2012. Jel jsem s Alešem Lopraisem,
synovcem od Karla Lopraise, jako mechanik.

Jak jste se do tohoto týmu dostal?

Úplně náhodou. Jednou v zimě, když zrovna nebyla práce, tak za mnou
kamarád přišel, jestli bych jim nepomohl v Loprais týmu, že mají hodně
práce a nestihají. Já jsem samozřejmě souhlasil. Jak by ne!. To bylo
v únoru 2011. O Dakaru jsem snil vlastně od dětství a ono se mi to
splnilo. Můj první závod byl v témže roce v Rusku, na tzv. Hedvábné
stezce. Tam jsem jel s pronajatým vozem od Lopraisů, loni jsem jel
jako mechanik.

Jaký je rozdíl jet závod v Rusku a v Americe?

Jediný rozdíl je asi v tom, že ten závod v Rusku trvá o polovinu méně,
je kratší, asi 5
tisíc kilometrů.
Co se týče
náročnosti, tak
je to úplně
stejné. Jede
se na jihu po
stepích, kde je
jen
písek,
takže terén je
stejně náročný
jako
v Americe.

A zázemí?

Také je na stejné úrovni, to znamená, že servis jak pro závodní týmy,
tak i pro stroje je v tzv. bivacích, akorát bych řekl, že lidé jsou v jižní
Americe vřelejší, vstřícní, temperamentní, fandí, jsou výborní. A jsou
všude, i v tom písku, v těch dunách, v horách…

A jsou i tam, když byste potřebovali pomoc?

Stává se to, ale většinou, když je veliký problém, tak tam nejsou.

No a ten veliký problém se stal v roce 2012. Tak mi o něm povězte.

Rozbil jsem Tatru v desáté etapě, která byla rozdělena na dvě části.
Tu první, která měřila 400 km, jsme absolvovali, pak následoval
přejezd asi 120 km, já jsem zrovna řídil, všichni jsme usnuli a skončili
„v příkopě na střeše“. Ostatní závodníci nám hned pomáhali. Bylo to
velice vážné, jsem rád, že jsme to přežili. Pamatuji se, že jsem se
probral a hned zase usnul. Spal jsem dva dny a probudil jsem se v Chile
v nemocnici na JIPce. No a ten třetí den už jsem chtěl jet dál.

A jel jste?

Ne, stabilizovali mne a jel jsem domů. Následovala operace, měl jsem
trojitou frakturu lebky, ochrnutý na půlku tváře… ale dopadlo to
dobře, jsem zdravý.

A pojedete dál?
Chtěl bych.

Ale co to chce?

Hlavně tým, který by mně chtěl. Uvidíme.

ČČK/Františka Kleinová
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti naší
organizace.
V měsíci lednu jsme měli výroční členskou schůzi, na které jsme
doplnili výbor o paní Pohludkovou Annu a paní Poláškovou Vlastu a přijali
jsme nové členy. V úterý dne 11. února jsme navštívili v Divadle Jiřího
Myrona veselohru „Veřejné blaho aneb deskový statek“. V neděli 9.
března v 15.00 hod opět pojedeme do Divadla Jiřího Myrona na
operetu – muzikál J. Offenbacha „Krásná Helena“ – opereta jak má
být. V měsíci březnu budeme opět pro Diakonii Broumov pořádat sběr
obnošeného šatstva a domácích potřeb. Přesný termín sběru
uveřejníme na vývěskách a vyhlásíme obecním rozhlasem. Věříme, že i
když v poslední době provádějí sběr i jiné organizace, nám zůstanete
nadále věrni, za což vám předem děkujeme. Ve čtvrtek 20.3.2014
v 16.00 hod v zasedací místnosti OÚ vás zveme na besedu
„Numerologie v praxi aneb tajná řeč čísel“. Navštíví nás Ing. Milan

Walek z Pustějova, který nám sdělí mnoho zajímavého na téma vztah
numerologie a duševního a fyzického zdraví člověka. Sebou přinese i
řadu knih, které sám napsal a které si můžete na místě zakoupit.
V sobotu dne 10. 5. 2014 připravujeme autobusový zájezd do Polska.
Pojedeme do solných dolů Wieliczka a města Krakowa. Veškeré
informace k tomuto zájezdu získáte u paní Blanky Drastichové.
Těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
„Na Hromnice o hodinu více“ praví staré přísloví. Dnes máme začátek
března, a za ten měsíc, ne hodin, ale minut určitě pár přibylo. Dva
měsíce Nového roku jsou za námi, chce se mi říci těch pravých zimních,
ale jen podle kalendáře. V přírodě jako by se zastavil čas. Počasí pořád
stejné beze změny už tři měsíce. A kdyby jeden týden neklesly teploty
pod bod mrazu, ani bychom nepostřehli, že je vlastně zima. Loni se o
tomto čase přezimující ptactvo nehnulo od krmítek z našich zahrad,
zato dnes koncertují od rozednění a málem, že se nechystají na
hnízdění. Je to s tou přírodou a počasím jako na houpačce. Naší divoké
zvěři tento průběh zimy však vyhovuje. Nemusí pracně dolovat potravu

zpod vrstvy zmrzlého sněhu. Proto ani srnčí zvěř krmelce
nenavštěvuje. Najde dostatek potravy na polích po sklizni kukuřice a
řepě. Pravidelně však navštěvuje slaniska, kde musí být dostatek
kamenné soli, kterou tato zvěř potřebuje přijímat kvůli látkové výměně
ve svém trávicím ústrojí. V naší honitbě byly našimi členy nainstalovány
dřevěné kůly s větší červenou kostkou. Kdybyste to při procházce
objevili, tak je to speciální mediciální liz ze soli a minerálů právě pro
srnčí zvěř, která olizováním buď kůlu nebo samotné kostky dostává do
těla tyto důležité látky. Bažanti se nedrželi v hejnech, toulali se po
krajině a zásypy taktéž navštěvovali jen sporadicky. Ono hlavní
potravou bažanta je z 50% živočišná potrava (brouci, žížaly, hmyz) a
zbytek tvoří semena trav a bobule keřů. Pokud není okolní krajina
zasypána sněhem, dává přednost před pšenici pod zásypem této své
přirozené potravě. Zajíci mají své první vrhy mladých zajíčků. Tohle
počasí však těmto mláďatům nepřeje. Je pro ně lepší počasí mrazivé.
Rodí se totiž již osrstění a tak jim mráz nevadí. Zničující je však pro
ně déšť. Poněvadž se nemají kde schovat, promoknou a uhynou na
podchlazení. Při současných neustále klesajících stavech zaječí zvěře
je každá taková likvidace mláďat pro stavy zajíců nejen v naší honitbě
katastrofální.
31.ledna
proběhl
v našem obecním sále
na hřišti již tradiční
myslivecký ples. K tanci
a poslechu hrála nám
všem již známá kapela „
Vize“.
Všem
zúčastněným jménem
celého M.S. Jamník
děkuji za přátelskou a
příjemnou atmosféru.
Bavilo se a tančilo do
čtyř hodin do rána. Výdělek z plesu a tomboly bude investován do
nákupu stromků a keřů na zvelebení okolní krajiny. Takže ještě jednou
díky za přispění na pomoc naší těžce zkoušené přírodě.

Sbor dobrovolných hasičů /Marcel Svačina
V sobotu 22. února pořádal Sbor
dobrovolných
hasičů
Velké
Albrechtice Hasičský ples po třiceti
letech. Ples se nám vydařil, a myslím
si, že se všichni dobře bavili, někteří
až do brzkých ranních hodin. Tímto
bych jménem celého SDH rád
poděkoval za hojnou účast všem
zúčastněným občanům, a za pomoc
při organizaci tohoto plesu děkuji

všem našim členům a
známým. Doufám, že se
nám tradice hasičských
plesů podaří v naší obci
obnovit a budeme s touto
akcí pokračovat i v
dalších letech.

Poděkování
Touto formou bych rád poděkoval dobrovolným hasičům z Velkých
Albrechtic i všem ostatním, kteří se podíleli na sbírce hraček a knížek
pro naše malé i větší pacienty. Rozdávání hraček, her a knížek, bylo
velkým překvapením pro naše děti, udělalo jim neobyčejnou radost a
dalo jim na chvíli zapomenout na jejich nemoci a trápení.
Proto ještě jednou děkujeme dobrovolným hasičům i humanitární
organizaci ADRA za zpříjemnění hospitalizace našich dětí.
S pozdravem Mudr.Boženský Jan
Primář dětského oddělení, Vítkovická nemocnice Ostrava

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

Jubilanti
Březen
Brímusová Daniela
Manthee René
Badida Vasil
Kremzerová Marta
Horáčková Eva
Kafka Zdeněk
Knoppová Marta
Štancel Josef
Štěpánek Josef
Starečková Vlastislava
Jedlička Jaromír

50 let
50 let
55 let
55 let
60 let
60 let
70 let
78 let
81 let
83 let
84 let

Duben
Kozelský Eduard
Fischerová Anna
Pastva Rudolf
Skrbková Radmila
Hutníková Ivanka
Nikel Oldřich
Kleinová Františka
Miškechová Jarmila
Krayzel Jan

50 let
55 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
76 let

Noví občánci Eliška Vidláková
Tereza Pastvová

Opustili nás pan Pavel Fógel

MAJA se představuje …/Martin Klimša, www.tabor-skripov.cz
Jakožto dětská organizace sídlící na území Velkých
Albrechtic jsme se rozhodli, že se opět publicisticky
zapojíme do místního dění a že Vám všem, kteří nás ještě
neznají, napíšeme něco o sobě.
Před 8 lety jsme oficiálně založili agenturu
zaměřenou na práci s dětmi, resp. na pořádání letních
stanových táborů pro děti – MAJA-agentura pro děti a
mládež. Jejími zakládajícími členy jsou 4 místní obyvatelé (Martin
Klimša, Jarda Zoubek, Dáša Klimšová a Silvie Zoubková – čili „rodinný
podnik“), kteří mají s pořádáním táborů mnohaletou zkušenost a i po
tolika letech jim nechybí pro tyto akce nadšení a zápal.
Každý letní tábor se nese v duchu nějaké celotáborové hry,
z posledních let můžu zmínit Návrat do Pravěku, Alimaja a 40
táborníků, Asterix a Obelix, Cesta kolem světa, Z pohádky do pohádky,
Řecko, Piráty, Harry Lotter, Indiány, Egypt atd. Ten poslední jsme
měli ve znamení klasiky, a sice Indiány, protože jsme si říkali, že každá
generace táborových dětí by měla Indiány zažít. V podstatě to
znamená, že všechny hry a celé dění na táboře se nese v duchu daného
tématu a celý tábor tím žije.
Náš tábor se nachází nedaleko našich obydlí ve Skřipově, uprostřed
lesů, kde lišky dávají dobrou noc a kde můžeme zapomenout na
vymoženosti nové doby jako je teplá voda z kohoutku, elektřina nebo
televize či počítač. My všichni, kteří se kolem tábora „točíme“ se
snažíme, aby všechny děti, které s námi jezdí, prožili těch 14 dnů, jak
nejlépe můžou a aby na
všechno vzpomínali co nejdéle
a pokud možno se těšili na
další rok, až zase budou běhat
po lese, spát v podsadě ve
spacáku, procházet stezku
odvahy, hrát bojové a noční
hry, držet noční hlídky,
poznávat přírodu atd. atd.

Jak už jsem zde zmínil, poslední tábor byl v Indiánském stylu.
Takže jak je už z fotek zřejmé na táboře bylo opět veselo a některé
kostýmy stály opravdu za to. Vyšlo nám maximálně i počasí, takže jsme
byli se vším spokojeni.

Posledního tábora se zúčastnilo celkem 40 dětí ve věku od 6 do 15
let z toho 12 místních (Saša Klimšová, Martin Zoubek, Robin Zoubek,
Sebastián Hochman, Nela Hochmanová, Tomáš Šafránek, Verča
Tabašková, Terezka Šímová, Verča Kleinová, Martin Vidlák, Radim
Schaumann a Zdeněk Řeháček). Věříme, že nám všichni zůstanou do
dalšího roku zase věrní a že těch místních bude za chvíli víc než těch
„přespolních“. Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali všem
sponzorům a lidem, kteří nám buď každoročně, nebo letos poprvé s
táborem pomáhali jak finančně tak materiálně a věříme, že i pro další
roky nám v tomto zůstanou věrni a rádi bychom Vás pozvali na naše
webové stránky www.tabor-skripov.cz, kde se o naší činnosti dozvíte
víc nebo kde nám můžete napsat nějaký vzkaz.
Letošní tábor budeme mít v termínu od 28.6.-12.7.2014 a přihlášky
budou k dispozici zhruba od začátku března. Těšíme se tedy na staré
známé i nové tváře.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
OBLÍBENÉ PLAMÉNKY a jejich řez

Plaménky jsou velmi oblíbené popínavé rostliny s velikým množstvím
barevných a typových variant. Pokud si ze širokého sortimentu
dobře vyberete, mohou svými květy zdobit vaši zahradu od jara až
do podzimu.

Aby byl plamének v dobré kondici a nasadil dostatečné množství květů,
potřebuje pravidelný řez. Podle doby kvetení plaménky dělíme do dvou
základních skupin, každá vyžaduje odlišný řez. Plaménky kvetoucí brzy
na jaře se prostříhávají hned po odkvětu a na jaře se zastřihnou pouze
omrzlé části. Naproti tomu plaménky kvetoucí později v průběhu konce
jara a v létě se radikálně zastřihnou až na jaře, po odeznění všech
mrazů. Chceme-li mít zahradu plnou nádherných květů, musíme si
uvědomit, kdy jednotlivé druhy plaménků kvetou, a podle toho zvolit
termín řezu. Už při koupi sazenic se zeptáme, jde-li o jarní nebo
pozdně kvetoucí odrůdu. Po vysazení rostlinu hluboko seřízneme nad
druhým nebo třetím párem listů – tím podpoříme její rozvětvení a
zakořenění. Květní pupeny jsou u plaménků postavené proti sobě, řez
tedy vedeme kolmo na stonek.

Staráme se o plaménky

Vysazujeme je hluboko do půdy, abychom kořeny udrželi v chladném a
vlhkém prostředí. Vrchní část kořenové části musí být několik
centimetrů pod povrchem půdy. Vybereme takové místo, kde budou
kořeny zastíněné jinou vegetací, nebo je zakryjeme velkými kameny.
Půda je nejvhodnější mírně alkalická, na začátku pěstování je velmi
důležitý dostatek vody. Pro další pěstování je nezbytná i opora.
Nejčastěji používáme pergoly, ploty nebo mřížky.

Jaké choroby a škůdci plaménky trápí?
Plíseň šedá - najdete ji běžně jako bílý povlak na povrchu listů, ale
může napadat i ostatní části rostliny, jako jsou mladé výhonky a květy.
Preventivně se bráníme přehuštění rostliny a zajistíme dobrou cirkulaci
vzduchu kolem rostliny. V případě extrémního napadení odstřihneme
silně napadené části a zbytek rostliny ošetříme fungicidem.

Povadlé výhonky a listy a černé okraje listů - to je příznak houbové
infekce, která začíná na koncích výhonků. Nové, zdravé výhonky mohou
vyrůst ze země nebo i ze stonku již napadené části. Poškozené stonky
odstraníme a necháme jen zdravé části. Pokud je to potřeba,
odstraníme napadené stonky až pod zemí. Rostliny většinou nákazu
přežijí.
Zelené květy - najdeme je při prvním kvetení a příčinou jejich výskytu
je chladné počasí. Nejvíce jsou postiženy nechráněné části rostlin.
Před extrémním počasím chráníme plaménky netkanou textilií. Pokud
se zelené květy objeví později během sezony, je příčinou bakteriální
infekce. Rostliny potom vykopeme a zlikvidujeme.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v

sobotu 19. dubna 2014 od 11.00 do 14.00

hodin na

parkovišti před obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás
bezplatně odeberou např. starý nábytek,
koberce a podlahové krytiny, televizory a
lednice, pneumatiky (od osobních vozidel a
motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla,
žíraviny, asfaltové lepenky a podobně. Nelze zde
předat stavební odpad a odpad, který patří do
popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. Využijte této příležitosti a
zbavte se starých „krámů“, které doma překáží! Nevyhazujte je na
různých místech v obci nebo do kontejnerů na tříděný papír, plasty
nebo sklo! Tato služba je poskytována bezplatně občanům obce Velké
Albrechtice, kteří jsou zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a
nezávadné likvidace odpadů obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce
objednán odvoz odpadů od svých domácností. Není určena pro
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele, kteří jsou povinni
zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní režii.

Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová
Milé děti, konečně je tady jaro a my můžeme zase "řádit" venku……
Proč
Kdo chce znát, jak kytky voní,
ten se musí předklonit.
Kdo se jaru nepokloní,
bude z něho škarohlíd.

Včelky bzučí kolem stromů,
prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů,
za chvilku se vrátí zpět.

Proč to včelky dělají?
Proč do květů koukají?
Třešní bude plný stůl,
medu bude plný úl.

Na jaře
Na jaře se hlína budí,
sněženka ji nožkou studí.
Našlapuje lehce,
nachladit ji nechce.

Slunce
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken,
děti, haló, pojďte ven!

Obec Velké Albrechtice jako členská obec svazku
Region Poodří vyhlašuje

obecní kolo „Pooderského koštování “,
které se uskuteční dne 18.4.2014
v 16.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích: slivovice, jabkovice a
hruškovice.
Podmínkou přihlášení do soutěže je vyplnění formuláře a dodání
0,2 l (např. láhev od limonády) vzorku pálenky z kterékoliv
kategorie. Uzávěrka přihlášek je 18.4.2014. Vzorky budou
hodnoceny komisí a vítězná pálenka z každé kategorie bude
odměněna věcným darem a postoupí do regionálního kola, které
je součástí již 13. ročníku „Otvírání Poodří a pooderského
koštování“, které se uskuteční na zámku v Bartošovicích.
Přihláška
Jméno a příjmení................................................................
Bydliště..................................................................................
tel:....................................................

slivovice
hruškovice
jabkovice
Hledáme také degustátory do komise.

Připravme se na jaro
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než
v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních
zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné
ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním
staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů,
chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního
porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale
současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně
výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se
dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního
postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000
Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho
nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny,
aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou
nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a
hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou
sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní
odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o
odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek
na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému
bezpečnostnímu
centru
v Ostravě
na
čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je
umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další
podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při
porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do
výše 500 000 Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním
lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit.
Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze
strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení
pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě
samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát
na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo
vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli
věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru
zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až
do výše 25 000 Kč.

Pozvánka

Kulturní a sociální komise naší obce si Vás dovoluje pozvat dne
26.4.2014 na jarní vítání občánků a k malému posezení s našimi
jubilanty.
V 15.00 hod. naši nejmenší,
v 16.00 hod. jubilanti.
Už se na Vás těší členky komise

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

S programem „KLAUNI“
9.3.2014 ve společenském sále na hřišti
ve Velkých Albrechticích.
Začátek v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné
Informace
Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu hlaste na OÚ Velké
Albrechtice. Telefonem na č. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem
na obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.

Kalendář akcí
Datum
8.března
9.března
9.března
10.března
20.března
22.března
18.dubna
19.dubna
25.dubna
26.dubna

Akce
KK/Papučový ples
KK/Dětský maškarní ples
ČČK/divadlo Jiřího Myrona „Krásná Helena“
Zasedání zastupitelstva č.15
ČČK/Beseda-„Numerologie v praxi aneb tajná řeč čísel“.
KK/Turnaj v badmintonu
Obecní kolo koštování pálenek
Svoz objemného odpadu
Výroční setkání Klubu seniorů
KK/Vítání občánků, posezení s jubilanty
Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne
12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce
se nemusí ztotožňovat s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní
a neetické reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a
nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz
Vyšlo: 01.03.2014
Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2014

